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Mieli Girdžių moksleiviai, mokytojai, mokinių tėveliai, 
Tegul pro lengvą voratinklių šydą į pilną jaunatviško klegesio kiemą 

nuo padangės šviečia saulė, tegul ji išgirsta mokyklinį skambutį, tegul ji 
apšviečia tą patį Mokslo ir Žinių, Laiko ir Prasmės kelią...

Su rugsėjo 1 –ąja!
Seniūnas Darius JuoDaitiS

Laiko ratas nesustoja: vasaros pabaiga, rudens pradžia... Štai ir vėl 
rugsėjis... Rugsėjis... Kokia gi jo tiesa? Minčių sėja... Ir pažinimo 
lietūs... Ir vaisiai mokslo... Tokia rudens pradžios tiesa. Ir jos esme 
dar niekas nenusivylė.

Dalyvaujant įvairiuose Atlai-
duose, kasmet tenka pastebėti 
kaip vis sparčiau nyksta tikin-
čiųjų gretos, kasmet išgirsti vis 
gilesnius atodūsius: „Pernai 
žmonių buvo daugiau“. Štai, 
kad ir mūsų aptarnaujamoje 
Vertimų parapijoje, Šv. Jono 
Krikštytojo Atlaiduose šįmet 
dalyvavo kokiu penktadaliu 

J. E. Kauno Arkivyskupas Metropolitas S. Tamkevičius po 
Šv. Mišių, su žmonėmis, parapijos klojime

Kviečiame į rugsėjo 
1 – osios skambučio 
šventę!

Rugsėjo 1 d., trečia-
dienį

10.00 val. – Šventinis 
renginys Girdžių pagrin-
dinėje mokykloje

12.00 val. – Šv. Mišios 
Girdžių Šv. Marijos Mag-
dalietės bažnyčioje

Nuoširdžiai kviečia-
me visus dalyvauti

Girdžių pagrindinė 
mokykla

Liepos 19 dieną oficialiai 
pareigas pradėjo eiti naujasis 
tyrėjas (apylinkės inspektorius) 
Svajūnas Lukauskas. Ankstesnė 
tyrėja Vilma Viliūšienė iš tar-
nybos pasitraukė dėl ligos.

Naująjį inspektorių Girdžių 
seniūnui pristatė policijos ko-
misariato viršininkas Mindaugas 
Baranauskas. Susitikimo metu 
kalbėta apie problemas, kurias 
galėtų padėti išspręsti apylinkės 
inspektorius. Kaip vieną iš ak-
tualiausių problemų šiuo metu 
seniūnas įvardino alkoholio 
vartojimą viešose vietose prie 
buvusių Pavidaujo kaimo ben-
druomenės namų bei Girdžių 

Girdžiai turi naują įgaliotinį

parke ir užtvankos pakrantėje. 
Kita aktuali problema – tai 
mažaisiais motociklais Gudelių 

kaime važinėjantys vaikai. Šią 
problemą  seniūnui yra išsakęs ir 
Gudelių seniūnaitijos seniūnaitis 

Seniūnui naująjį įgaliotinį S. Lukauską (dešinėje) pristatė Jurbar-
ko komisariato vadovas M. Baranauskas

Ramūnas Budrius. S. Lukauskas 
pažadėjo artimiausiu metu šias 
problemas išspręsti, juolab, kad 
už abu minėtus pažeidimus yra 
numatyta administracinė atsa-
komybė. 

Naujasis tyrėjas S. Lukauskas 
mūsų seniūnijoje dirbs antra-
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 
val. iki 11 val. Į jį taip pat galima 
kreiptis telefonu 864025087.

Rašydami apie Svajūną Lu-
kauską kaip pareigūną negalime 
nepaminėti fakto, jog per 14 tar-
nybos metų jis negavo nė vienos 
nuobaudos ir buvo skatintas net 
10 kartų.

„Girdžiai“ inf. 

Vasaros džiaugsmai, praradimai ir laimėjimai
Ši vasara Girdžių parapijos tikintiesiems atnešė ne vien karščius 

ir audras. Liepą, kaip įprasta, šventėm Šv. Onos Atlaidus. Turbūt 
daugeliui šįmet jie buvo ypatingesni. Atlaidus vedė visiems gerai 
pažįstamas „Liepukas“ – kunigas Arvydas Liepa (dabartinis 
Sasnavos klebonas), kurio vaikystė prabėgo Girdžiuose. Jam tal-
kino taip pat Girdžių kažkada užaugintas, jau garbaus amžiaus 
sulaukęs kunigas Vincas Pinkevičius, šiuo metu tarnaujantis 
Žiežmariuose.

mažiau žmonių negu pernai, 
ir kokiu trečdaliu mažiau nei 
užpernai. Ir taip mūsų dienomis 
darosi daugumoje parapijų. 

Vis dėl to žmonių, Šv. Onos 
Atlaidų proga atėjusių į bažnyčią, 
Girdžiuose buvo tik vos pastebi-
mai mažiau negu pernai.

Nukelta į 3 psl. 
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„Visur skatinama elektrą gauti 
iš vėjo, iš saulės kolektorių, tad 
kodėl jūs norite pas mus statyti 
jokios naudos nenešančią hidro-
elektrinę, ar tai tik nėra pinigų 
„praplovimas“?, - į susirinkimą 
atvykusio UAB „Hidroenergija“ 
direktoriaus kauniečio Rolando 
Kimčio klausė vietiniai žmo-
nės.

Susirinkimo svečias bandė 
įtikinti, jog Girdžiams elektrinė 
nepakenks, o tik gamins eko-
logišką energiją, kuri bus nau-
dinga netik girdžiškiams, bet ir 
visai Lietuvai. Daugiau teigiamų 
dalykų seniūnijos gyventojams 
pasakyta nebuvo. Na nebent tai, 
kad nuleidus vandenį žmonės 
galėtų išsivalyti užtvanką bei 
pasistatyti naujus lieptelius į 
vandenį. 

Ūkininkas Algis Liorencas 
„Hidroenergijos“ vadovui rodė 
1976 metais statytos Girdžių už-
tvankos techninius planus su pa-
skaičiavimais. Anot dokumentų, 
užtvankos paskirtis stabdyti ero-
ziją ir vandens nuleidimas per 
statybas gali pakenkti pakrantei. 
Žmonėms taip pat rūpėjo, koks 
bus susisiekimas tarp Gudelių ir 
Girdžių, kai bus perkastas kelias. 
Seniūnas pasakojo kalbėjęsis su 
Jurbarko ugniagesių gelbėtųjų 
viršininku Gražvydu Mileriu, 
kuris teigė, jog apie planuojamą 
vandens nuleidimą vienintelia-
me priešgaisriniame vandens 
rezervuare Girdžiuose – Mitu-
vos užtvankoje dar nėra girdė-
jęs. Žmonėms taip pat rūpėjo, 

Žmonės hidroelektrinės 
nenori!

Liepos 27 d. Girdžių seniūnijos ir Girdžių kaimo bendruo-
menės iniciatyva buvo organizuotas gyventojų susirinkimas 
dėl planuojamos statyti hidroelektrinės ant Mituvos užtvankos 
Girdžiuose. Susirinkime dalyvavo kone rekordinis gyventojų 
skaičius, beveik visi turėjo savo argumentų dėl ko hidroelek-
trinė mūsų seniūnijoje neturėtų būti statoma.

kad nuleidus vandenį sumažės 
ir vandens kiekis šuliniuose. 
Traukti vandenį iš užtvankos ir 
vežti girdyti galvijus bei laistyti 
daržus keletą vasaros mėnesių 
taip pat nebūtų galima. Į šiuos 
klausimus R. Kimčiui atsakyti 
taip ir nepavyko.

Vaikų Mintys apie Sutvirtinimo 
sakramentą

,,Sutvirtinimo einu, nes noriu 
įkopti į dar vieną savo tikėjimo 
laiptą ir būti arčiau Dievo. Po 
Sutvirtinimo mano siela bus 
dar turtingesnė. Su šiais sielos 
turtais man bus gyventi gera, 
nes žinosiu, kad esu į gavusi 
gyvenimiškos patirties...‘‘                 
             Julija J. 

,,Kodėl ruošiuosi ir ką man 
reiškia Sutvirtinimas? Noriu nu-
stoti svyruoti, noriu būti arčiau 
Jo (Dievo),  noriu būti tikra Juo. 
Laikydamasi Jo matyti ir daryti 
pasaulį gražesnį, tyresnį. Būti 
pavyzdžiu kitiems...‘‘    
           Jovita L.

 ,, Aš rengiuosi Sutvirtinimui, 
nes noriu skelbti Jėzaus meilę ir 
gerumą žodžiu ir darbais, ginti 
tikėjimą ir gauti Šv. Dvasios do-
vanų...“      
                        Justina P.

,,Sutvirtinimas man reiškia 
buvimą arčiau Dievo, stiprina 

tikėjimą, daugiau susivieniji su 
Kristumi...‘‘             

                 Raimonda G. 
,,Priimdama Sutvirtinimo 

sakramentą, noriu dar labiau 
sutvirtinti savo tikėjimą. Šis 
sakramentas kiekvieną mūsų 
daro dar didesniais ir stipresniais 
katalikais. Jam rengiuosi gana 
uoliai ir sąžiningai. Priėmus 
Sutvirtinimą kiekvieną vakarą 
sukalbėsiu maldelę, padėkoda-
ma Dievui...‘‘     
                irma G. 

,,Sutvirtinimas man reiškia 
didelį gyvenimo įvykį, kuris gali 
įvykti tik vieną kartą per gyveni-
mą. Dėl šio Sakramento pasiryž-
tu būti geresne katalike...‘‘   
                     austėja M. 

,,Sutvirtinimui rengiuosi, kad 
labiau suartėčiau su Dievu...‘‘

     Deividas N.
 

Parengė irena JaSiuLytė 

Apsilankius  Girdžiuose ar-
kivyskupui metrapolitui Sigitui 
Tamkevičiui, prisiminkime 
ir anksčiau vykusias vyskupų  
vizitacijos.

1858m. lapkričio 15 d. Girdžių 
bažnyčią vizitavo Žemaičių 

vyskupas Motiejus Valančius. 
Tą dieną jis suteikė Sutvirtini-
mo sakramentą 94  asmenims. 
Tais metais vyskupas išrūpino 
caro valdžios leidimą bažnyčios 
remontui. 

Nukelta į 6 psl.

Girdžių parapijos choras, 1923m.
Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Kazimieras Mačiulis, ?. Antroje ei-
lėje iš kairės į dešinę: Kleopas Norkaitis, Kun. Simonas Jurgelevičius, 
Vargonininkas Juozas Grygelis, Ona Norkaitytė, Elena  Kisieliutė, 
Marijona Pocevičiutė, Ona Lužaitytė, Jonas Kisielius.
Trečioje eilėje iš kairės į dešinę: Ona Ušinskaitė, Ona Jovarauskai-
tė, Ona Puišytė, Julija Kisieliutė, Marijona Lužaitytė, Natalija Pranskai-
tytė, Marijona Urbutytė, Juozas Ušinskas.
Viršuje iš kairės į dešinę: Juozas Lužaitis, Juozas Norvilas, 
Kleopas Pinaitis, Juozas Janušas, Pranas Daulenskis, Vincas Norkai-
tis, ?.

Seniūnas Darius Juodaitis 
susirinkusiems pasakojo kalbė-
jęs su Tauragės rajono Mažonų 
seniūnijos seniūnu. Pas juos 
ant Balskų užtvankos buvo taip 
pat šios bendrovės pastaty-
ta hidroelektrinė. Visgi, ten 
pavyko iškovoti, jog vanduo 
nebūtų nuleidinėjamas. Tuo 
atveju buvo statomas pylimas, 
kurio statymas, anot R. Kimčio, 
yra brangesnė technologija. 
„Tai kodėl tada Girdžiuose jūs 
taupote mūsų sąskaita?, - klausė 
seniūnas.

Parapijos kleboną kunigą Sau-
lių Pavalkį domino kokiu atstu-
mu galima statyti tokį įrenginį 
nuo jau stovinčių gyvenamųjų 
namų. Į tai atsakymo taip pat 
negauta. 

Algimantas Vizbara kaunie-
čiui verslininkui replikavo, jog 
jis visiškai nesirūpina ta aplinka 
į kurią planuoja kaip verslininkas 
įkelti koją. „Kiek su jumis reikėjo 
kovoti vien dėl lankos bei šlaitų 
nušienavimo. Argi taip turi elgtis 
dori verslininkai?“, - susirinkime 
klausė jis. 

Nors susirinkimo metu atsa-
kyta tik į mažą dalelę pateiktų 
klausimų, ir nežinomųjų dar liko 
daug, tačiau kad hidroenergeti-
kų planai rimti – suprato kie-
kvienas. Dėl to bendruomenės 
pirmininkės Nijolės Petraitienės 
ir kitų valdybos narių iniciatyva 
Girdžiuose renkami parašai po 
tekstu, kuriuo prašoma neišduoti 
leidimų elektrinės statyboms. Šie 
prašymai bus išsiųsti svarbiau-
sioms šalies institucijoms.

Maždaug prieš aštuonerius 
metus sukilimas dėl elektrinės 
statybų Girdžiuose taip pat buvo. 
Gintautas Kisielius su kitais 
žvejais taip pat tuomet rinko pa-
rašus. Visgi, atsirado ir žmonių, 
kurie arba statyboms pritarė, 
arba buvo priversti pritarti. Tai 
trys seniūnijos darbuotojos, 
kurios šiuo metu jau nedirba ir 
trys kauniečiai, kurių sąsajos su 
Girdžiais taip ir liko mįsle vietos 
gyventojams. 

„Girdžiai“ inf. 

Vyskupų vizitacijos
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J.E. Kauno Arkivyskupas Me-
tropolitas Sigitas Tamkevičius 
SJ ir parapijos klebonas prie 
bendro stalo, susitikimo su 
parapijiečiais metu

J.E.Kauno Arkivyskupas me-
tropolitas teikia Sutvirtinimo 
sakramentą Girdžių bažnyčioje

atkelta iš 1 psl.

Todėl turbūt teisingiau būtų tą vos 
pastebimą Atlaidų dalyvių skaičiaus 
sumažėjimą mūsų Atlaiduose, šiais 
laikais laikyti netgi laimėjimu. Baž-
nyčiai kasmet tenka irtis prieš srovę, 
dargi be to – prieš vis stiprėjančią ir 
vis nuodingesnę šio pasaulio srovę. 
Girdžių parapijos laivelis, tegu ir 
nedidelis, bet laikosi gan stabiliai. 
Kitos parapijos galėtų pavydėti.

Arkivyskupo 
Metropolito 

vizitas
Šie metai mums ypatingi tuo, kad 

savoje parapijoje sulaukėm mūsų 
Ganytojo. Viso pasaulio vyskupai 
eina Apaštalų įpėdinių pareigas ir 
yra tikrieji Ganytojai. Kunigai tėra 
tik jų pagalbininkai. Tačiau ir vysku-
pai turi ne vienodas pareigas – vieni 
aukštesnes, kiti žemesnes. Mūsų 
parapiją aplankė pats Arkivyskupas 
Metropolitas. Jis yra ne tik Kauno 
Arkivyskupijos, bet ir visos Metro-
polijos (Kauno, Telšių, Vilkaviškio 
ir Šiaulių vyskupijų) vyriausias 
valdytojas. Taipogi šiuo metu vykdo 
ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
pirmininko pareigas.

Sulaukėm išties garbingo asmens. 
Tačiau krikščionio garbingumas 
nėra šio pasaulio garbingumas. 
Jis neatsiejamas nuo paprastumo. 
Labai džiugu, kad asmeniniame 
bendravime su Arkivyskupu teko 
tokį  jo paprastumą patirti. Parapijos 

klebonui pirmąkart gyvenime teko 
priimti tokį garbingą svečią. Nors ir 
stengėmės bendromis jėgomis gerai 
pasiruošti, tačiau žinoma stokojome 
to vienintelio brangiausio dalyko 
– laiko. Žvelgiant atgal, matai, kad 
kaip ką galėjai kiek kitaip, geriau pa-
daryti. Be to Arkivyskupo sutikime, 
dėl tuo pat metu Jurbarke vykstančių 
Šv. Roko Atlaidų, negalėjo talkinti 
Jurbarko dekanas kun. Kęstutis 
Grabauskas. Tačiau Arkivyskupas 
viską priėmė tėviškai supratingai, ir 
labai teigiamai įvertino gražias mūsų 
pastangas. Neteko išgirsti jokių prie-

kaištų, tik vieną kitą ramų geranoriš-
ką patarimą. O tai ne tik paguodžia, 
bet ir stiprina pasitikėjimą.

Tokias nedideles parapijas kaip 
mūsų, vyskupai stengiasi aplan-
kyti kas penkeri metai. Lankoma 
ne vieną, bet dvi dienas. Pirmoji 
diena – daugiau darbinė, vadinama 
vizitacija. Jos eigoje apžiūrimi para-
pijos pastatai, vertybės, pasižiūrima 
kaip tvarkoma visa dokumentacija, 
susitinkama su aktyvesniais parapi-
jiečiais. Antroji diena – labiau ofici-
ali, iškilminga. Drauge su Ganytoju 
bažnyčioje švenčiama Eucharistija, 
tikintieji klausosi jo pamokančių 
žodžių. Pasibaigus Aukos liturgi-
jai, Ganytojas teikia Sutvirtinimo 
Sakramentą.

Pirmoji diena mūsų parapijoje – 
ketvirtadienis, rugpjūčio mėnesio 19 
diena. Po minėtos apžiūros, 13 val. 
pietavome parapijiečių Audronės ir 
Ginto Kisielių namuose, ragavome 
garsiųjų Gudelių kaimo žuvies pa-
tiekalų. Nuvykti ir parvykti plana-
vome valtimi, tačiau tam sutrukdė 
lietingas oras. Po pietų, Parapijos 
namuose vyko Arkivyskupo susiti-
kimas su Bažnyčios komiteto, choro, 
Carito, jaunimo ir Gyvojo Rožinio 
maldos grupės nariais bei kitais 
aktyvesniais, savo noru atėjusiais, 
parapijiečiais. Šiame susitikime da-
lyvavo ir Didžiai Gerbiami Girdžių 
Seniūnas su žmona.

Antroji diena – sekmadienis, 
rugpjūčio mėn. 22 diena. Prieš iškil-
mingas šv. Mišias parapijos klebonas 
perskaitė ataskaitą apie parapijos 
dvasinį veidą ir nuveiktus darbus. 
Šv. Mišių pabaigoje 46 jaunuoliai 
priėmė Sutvirtinimo sakramentą. 
Viena, Sutvirtinimui paruošta mer-
gina, vidury Mišių nualpo ir buvo 
išnešta į lauką. Atsigavo tik tuomet 
kai jau buvo baigtos Sutvirtinimo 
teikimo apeigos. Tuomet buvo 
pakviesta į zakristiją, ir Arkivys-
kupas jai asmeniškai, su visomis 
priguliančiomis maldomis, nieko 
neatimdamas, suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą.

Šv. Mišių pabaigoje Parapijos 
jaunimo grupės atstovė Kamilė 

Andriulaitytė, atsiminimui nuo 
sutvirtintujų Girdžiuose, įteikė 

Vasaros džiaugsmai, praradimai ir laimėjimai
Ganytojui mielą dovanėlę – ant sie-
nos kabinamą medinę raktinę, ant 
kurios durelių išorinės pusės kaimo, 
panašaus į Girdžius, vaizdelis, o ant 
vidinės pusės – visų sutvirtintųjų 
parašai.

Po šv. Mišių, parapijos klojime 
Arkivyskupas drauge su jį lydėjusiu 
Kauno Arkivyskupijos Kurijos kan-
cleriu monsinjoru Adolfu Grušu, 
Girdžių Seniūnu ir parapijos kle-
bonu, dalyvavo Agapėje, ragavo pa-
rapijiečių susinešto maisto ir mūsų 
vargonininkės kepto kugelio.

Išlydėjome Arkivyskupą Me-
tropolitą su daina ir akordeono 
akordais, vadovaujami nepamaino-
mos mūsų Onutės Patašienės. Kad 
atsisveikinimo su Ganytoju liūdesys 
nebūtų toks nepakeliamas, dauguma 
susirinkusiųjų neskubėjo išsiskirs-
tyti, bet nusprendė dar valandą kitą 
pabūti drauge prie bendro stalo.

Arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, SJ. Gimė 1938 m., 1955 m. 
baigė Seirijų vidurinę mokyklą, 
po tuo metu būtinos seminaristui 
tarnybos sovietinėje kariuomenėje, 
įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų 
seminariją. 1962 m. balandžio 18 d. 
įšventintas į kunigus. 1968 m. tapo 
jėzuitu. 1969 m. uždraudus eiti 
kunigo pareigas, dirbo gamykloje ir 
melioracijoje.

Sovietinei ateistinei valdžiai pasi-
kėsinus į vaikų sielas, kunigas Juozas 
Zdebskis, susirinkus būreliui jaunų 
kunigų idealistų, trenkia kumščiu į 
stalą: „Vyrai, reikia eiti į tiurmas...“ 
Ir išeina – vienas po kito, šitaip pa-
skelbdami karą Sistemai – „...jei ne-
liks vaikų bažnyčiose, mes nereika-
lingi...“ Visa tai reikia aprašyti – koks 
gi karas be ginklų; taip 1972 m. kovo 
19 d. gimsta „Lietuvos Katalikų Baž-
nyčios kronika“, tikinčiųjų ginklas, 
kurios spausdinimo mašinėlės kalė 
kaip maži kulkosvaidžiai, atmušda-
mi valdinio ateizmo atakas. 

Leidinį redaguoti ryžtas jaunasis 
kunigėlis Sigitas. Redagavo 11 metų. 
Persekiotas sovietinės valdžios ins-
titucijų bei specialiųjų tarnybų dėl 
antisovietinės bei religinės veiklos. 
1983 m. suimamas ir nuteisiamas 

dešimčiai metų kalėti Mordovijos 
lageriuose. 1988 m. ištremtas į Sibi-
rą, bet po pusmečio paleistas.

1991 m. gegužės 19 d. konse-
kruotas vyskupu. Paskirtas Kauno 
arkivyskupijos augziliaru. Nuo 
1996 m. gegužės 4 d. – Kauno arki-
vyskupas metropolitas. 1999-2002 
m. ir nuo 2005 m. rugsėjo 20 d. 
– Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
pirmininkas. 

Iki šiol istorikai ir ne tik jie laužo 
galvas – kaip pavyko po nuolatiniu 
KGB padidinamuoju stiklu šitiek 
metų leisti sovietinės valdžios aršiai 
nekenčiamą pogrindžio leidinį, pa-
dedant tik kelioms vienuoliukėms. 
Net ir artimiausieji bei ištikimiausie-
ji, prirašę po kelis Kronikos nume-
rius ir žinoję viską apie pogrindį, kas 
yra Kronikos redaktorius, sužinojo 
tik laimėjus Atgimimui, kai Kronika 
paskelbė atlikusi savo užduotį ir 
todėl nustojama leisti.

Kunigo Sigito tamkevičiaus 
malda - meditacija (1983 m.)
Viešpatie, leisk Tau paaukoti savo širdį
ir visą gyvenimą už tuos, už kuriuos 
aukojosi Tavo mylimas Sūnus...
Reikia mažiausiai rūpintis 
kaip ten bus, ar išlaikysime.
Tikrai išlaikysime, 
jeigu atsiremsime į Kristų.
Supasuoti galima tik vienu atveju, 
jeigu pasimesime ir atsiremsime patys 
į save.
„Kas praranda savo gyvybę dėl manęs, 
atras ją“.
Kokie brangūs šie žodžiai!
Išsižadėdami mes nieko neprarandame.
Mūsų laukia piktas pasaulis.
Nebijokime jo.
Dievas yra su mumis.
Dievas mūsų gyvenimo laivelyje nemiega, 
kaip kad atrodė Apaštalams.
Nereikėjo Kristaus žadinti.
Būkime labai drąsūs 
ir Dievas mus perves per visas audras.

Parapijos Klebonas kun. 
Saulius PavaLKiS
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Į svečius  - pas Zanavykus
Birželio paskutinįjį savait-

galį beveik trisdešimt Girdžių 
seniūnijos gyventojų vyko į 
ekskursiją po Šakių rajoną.

Ekskursija Šakių rajone pra-
sidėjo nuo viešnagės parodomis 
garsėjančiame Zyplių dvare. Čia 
svečius sutiko kultūros centro 
direktorė Daiva Bukšienė, apro-
džiusi dvaro patalpas, supažin-
dinusi su eksponuojama paroda. 
Dvare norintieji galėjo įsigyti 
pintinių ir įvairių suvenyrų su 
dvaro atributika. Keliaunininkai 
stabtelėjo ir „Siesarties vingio“ 
parke.

Kitas taškas, planuotas ap-
lankyti, buvo Plokščiai ir juose 
esanti legendomis apipinta 
Šventaduobė. Šventaduobės le-
genda pasakoja, jog kadais pie-
menys, ganydami avis, pamatė 
Didžiulio upeliu plaukiantį Švč. 
Mergelės Marijos paveikslą. 
Piemenukai tą paveikslą nunešė 
į bažnyčią, tačiau jis kažkokiu 
mistiniu būdu vis grįždavo 
atgal į upę. Todėl upelio slėnyje 
buvo įrengta koplytėlė, o šalia 
jos esančio šulinio vanduo, 
iki šiol laikomas kaip turintis 
stebuklingų galių. Plokščiuose 
yra dar vienas turistų traukos 
centras, tai lietuviškąja Vene-
cija vadinamas upelis-gatvė 
„Vaiguva“. Pasigrožėję neįprastu 
reginiu keliauninkai išskubėjo 
Gelgaudiškio link.

Gelgaudiškyje buvo surengtas 
susitikimas su bitininku Jonu 
Gvildžiu. Jis atskleidė daug 
paslapčių apie medų ir jo gy-
domąsias savybes, kiekvienas 

galėjo įsigyti šių gamtos sukurtų 
vaistų.

Svečių Gelgaudiškyje laukė ir 
bendruomenės centro „Atgaiva“ 
pirmininkė Genutė Žilinskienė, 
supažindinusi su bendruome-
nės veikla ir aprodžiusi patalpas. 
Ekskursijos dalyviai užsuko ir į 
Gelgaudiškio dvarą bei parką 
šalia jo.

Pilni įspūdžių girdžiškiai su-
sitiko su Gelgaudiškio miestelio 
bendruomene, kartu su gel-
gaudiškiečiais vakarojo grojant 
mūsų muzikantui Algimantui 
Vizbarai. Smagu ir tai, kad 
pasirašyta Gelgaudiškio ben-
druomenės „Atgaiva“ ir Girdžių 
bendruomenės bendradarbiavi-
mo sutartis. 

Abi bendruomenės sutarė 
dalyvauti vieni kitų renginiuose, 
dalintis patirtimi. Girdiškius su-
žavėjo, kiek daug yra nuveikusi 

Liepos mėnesį vykusiuose gražiausių rajono sodybų ir 
gyvenvietės rinkimuose puikiai pasirodė mūsų seniūnija. 
Susumavus rezultatus paaiškėjo, jog gražiausių gyvenviečių 
rinkimuose Girdžiai užėmė antrąją vietą, pirmoje vietoje – 
Raudonė, treti – Veliuona. 

Dar geresni įvertinimai mūsų seniūnijos ūkininkams Ingai 
ir Sigitui Andriulaičiams. Šių jaunų ir energingų ūkininkų pa-
stangos puoselėjant sodybos aplinką nenuėjo vėjais – jų sodyba 
pripažinta gražiausia rajone ūkininkų sodyba. Sveikiname!

Gražiausiai tvarkomų sodybų savininkai ir gyvenviečių seniū-
nai bus pagerbti rugsėjo 25-ąją žemdirbių ir derliaus šventėje. 

„Girdžiai“ inf. 

Girdžiai – antra pagal 
grožį tvarkoma 

gyvenvietė rajone

Girdžiškiams Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ 
aktyvistai pristatė nuveiktus darbus, aprodė bendruomenės 
patalpas

Gelgaudiškio bendruomenė: 
jie turi ir dideles patalpas, su 
kompiuterių sale, dienos cen-
trą, organizuoja respublikinius 
renginius, netgi prisideda prie 
Gelgaudiškio dvaro atstatymo. 

Bendruomenės branduolį 
sudaro švietimo darbuotojai, 
verslininkai. Pirmininkas per-
renkamas kas su metai, siekiant, 
kad naujas pirmininkas ateitų su 
naujomis idėjomis ir bendruo-
menės centro veikla nestovėtų 
vietoje. 

Planuojama, kad gelgaudiš-
kiečiai pas mus į svečius atvyks 
per rudens šventę. 

„Girdžiai“ inf. 

Bendra nuotrauka 

Girdžių seniūnijos gyven-
tojai E. M. rugpjūčio 3 dieną 
Augalų apsaugos produktų 
kontrolės skyriaus specialis-
tas Remigijus Žaliaduonis 
surašė administracinės teisės 
pažeidimų protokolą dėl 
žemės sklypo nepriežiūros. 
Anot specialisto, sklypas pri-
žiūrėtas neatsakingai, jame 
augo piktžolės. Pažeidėjai 
už tai gresia administracinė 
atsakomybė. 

Atsakomybė už priklausan-
čių žemės sklypų nepriežiūrą 
yra numatyta LR adminis-
tracinių teisės pažeidimų 
kodekso 107 str. 1 d. Augalų 
apsaugos specialistai mūsų 
seniūnijoje, teigė lankysis 
dar ne kartą, be to, Girdžių 
seniūnija taip pat rugpjūčio 
mėnesį planuoja surengti 
reidą ir suregistruoti visus 
žemės sklypus, kurie yra 
neprižiūrimi. Už tai gresia 
baudos. 

Žemės sklypų savininkai 
raginami valdomus sklypus 
prižiūrėti atsakingai, nepa-
žeidžiant kaimynų interesų, o 
taip pat ir teisės normų.

„Girdžiai“ inf. 

Žemės sklypų 
savininkų ir
nuomininkų 

dėmesiui 
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Šiemet Oninių šventė Gir-
džiuose truko net dvi dienas. 
Dar prieš Atlaidus girdžiškiai 
ir svečiai spėjo sudalyvauti 
šunų parodoje, žmonų nešimo 
rungtyje, diskotekoje. Atlaidų 
dieną, sekmadienį, visi sku-
bėjo į bažnyčią, o pavakary 
šventinis maratonas į šurmulį 
miestelio centre įtraukė kie-
kvieną. 

Grojo Girkalnio kaimo ka-
pela, apdovanotos gražiausios 
sodybos, išdalinti Oninių lo-
terijos prizai, jaunimas šėlo 
kartu su grupe „Lingis park“. 

Fotoreportažas iš Oninių šventės Girdžiuose

Algimanto Vizbaros atrakcija „Pagauk mane“ sudomino kiekvie-
ną. Aktyviausieji namo grįžo nešini pačių rankomis pasigautais 
karpiais

Ne vienoje šventėje pagrindinius prizus susišluojantys Pavidaujo 
krepšininkai nepralenkiami buvo ir Oninių šventėje Girdžiuose. 
Pereinamoji taurė iškeliavo į Pavidaujį

Atlaidai Girdžiuose į bažnyčią sutraukia netik vietinius, bet ir 
atvykusius iš kaimynių seniūnijų, ar net rajonų

Seniūnaitis, 
sporto klubo 
„Girdžiai“ pre-
zidentas Linas 
Klijūnas krep-
šinio aikštelė-
je teisėjavo 6 
komandoms, 
siekusioms 
Jurbarko 
kredito unijos 
Girdžių kasos 
įsteigtos 
taurės

Šventės svečiai 
smalininkiečiai 
veislyno „Šiaurės 
skalva“ šeimi-
ninkai Vanda 
ir Raimondas 
Stoniai girdžiš-
kiams pristatė 
savo augintinius 
Berno zenenhun-
dų veislės šunis 
Brendį ir Tukaną

Šventės organizatoriai dėkoja 
rėmėjams: Jurbarko rajono 
savivaldybės administracijai, 
Girdžių seniūnijai, V. R. Petki-
nienės ambulatorijai, Girdžių 
kaimo bendruomenei, „Lan-
metai“, Jurbarko kredito unijos 
Girdžių kasai, „Molupis“ ir Ko, 
Vietos veiklos grupei „Nemu-
nas“, Kęstučio Mockaičio indi-
vidualiai įmonei, Gedimino ir 
Vidos Norvilų buities prekių 
parduotuvei bei Rimo ir Lore-
tos Jonaičių baldų parduotuvei.
Gražiaisios šventės akimirkos 
– Oninių fotoreportaže. 

Šunų parodo-
je pristatyta 
net 11 šunų, 
kai kurie retų 
veislių, kai 
kurie pa-
prasčiausi, 
atsivesti iš 
močiutės 
kaimo

Grojant Girkalnio kapelai iš Raseinių rajono, kojos pačios kilno-
josi
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Artėja ruduo. Baigiasi atos-
togų metas. Prasideda darby-
metis ne tik javų laukuose, bet 
ir Pavidaujo bendruomenėje. 

Dar pavasarį prasidėję mo-
kymai, konsultacijos, seminarai 
ir projektų rašymai pagaliau 
baigėsi. Šių metų liepos 30 d. 
įvyko pirmųjų 10 vietos pro-
jektų sutarčių pasirašymas. 
Pavidaujo kaimo bendruomenė 
pateikė Vietinės Veiklos Grupei 
„Nemunas” paraišką pagal 2.2 
priemonę – Viešojo gyvenimo 
skatinimas, puoselėjant krašto 
savitumą, stiprinant vietos gy-
ventojų solidarumą ir mažinant 

Darbymetis Pavidaujo bendruomenėje
socialinę atskirtį. Mūsų projektas 
„Pavidaujo kaimo bendruomenės 
socializacijos stiprinimas per ak-
tyvią kultūrinę ir sportinę veiklą“ 
buvo įvertintas kaip  naudos ir 
kokybės vertinimo reikalavimus 
atitinkantis projektas. Rašydami 
šį projektą, mes prašėme Europos 
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
finansuoti krepšinio–tinklinio 
aikštelių su minkšta danga ir visa 
reikalinga įranga įrengimą, teniso 
ir bilijardo stalų pirkimą. Kaip jau 
minėjau, šis projektas pripažintas 
tinkamu ir jo įgyvendinimui 
bus skirta 74720,00 Lt iš kurių 
59776,00 Lt skirs paramos davė-

Girdžių seniūnas Darius 
Juodaitis kreipėsi į savivaldy-
bės Saugaus eismo komisiją 
dėl kelio ženklo nurodytu 
laiku stovėti draudžiama prie 
seniūnijos administracinio 
pastato įrengimo bei greitį 
ribojančio kalnelio Ateities 
gatvėje įrengimo. Nors prašy-
mui pritarė ir Jurbarko poli-
cijos komisariato viršininkas 
Mindaugas Baranauskas, ko-
misija prašymo netenkino.

Komisariato viršininkas M. 
Baranauskas, kartu su seniū-
nu apsvarstę greitį ribojančių 
kalnelių įrengimo būtinybę 
vylėsi, jog taip pavyktų išvengti 
nuo Pavidaujo į Girdžius keliu 
tiesiog skriete įskriejančius au-
tomobilių. Nors ir stovi ženklas 

Komisija prašymų 
nepatenkino

žymintis gyvenamąją teritoriją 
ir automobilių greitis neturėtų 
viršyti 50 kilometrų per valan-
dą, dažnas automobilis važiuoja 
kur kas greičiau. 

Kelio ženklas prie seniū-
nijos administracinio pasta-
to esančioje aikštelėje stovėti 
draudžiama nuo 19 valandos 
iki 7 valandos ryto, apribotų 
jaunimą, kuris stovinčiuose 
automobiliuose vartoja alkoho-
linius gėrimus, butelius dažnai 
sudaužo aikštelėje, šiukšlina. 

Komisija prašymus atmetė 
kaip nemotyvuotus. Negi turi 
atsitikti kokia nelaimė, kad 
būtų motyvas apsisaugoti nuo 
kitos? 

„Girdžiai“ inf.  

jai, o likusius 14 944 Lt turėsime 
prisidėti mes, Pavidaujo kaimo 
bendruomenė, pinigais arba sa-
vanorišku neatlygintinu darbu. 
Bendruomenės susirinkimas 
nutarė, kad mūsų indėlis į šį pro-
jektą bus mūsų visų darbas. Norą 
padėti pareiškė ne tik bendruo-
menės nariai, bet ir visi kaimo 
gyventojai. Kad pavidaujiečiai yra 
darbštūs ir patikimi, supratome 
per anksčiau organizuotas talkas. 
Šiais metais yra numatyta atlikti 
visus darbus.  Sekančiais - 2011 
metais liks aikštelę padengti 
minkšta danga ir įrengti tribūnas 
žiūrovams.

Tai bus puiki dovana mūsų 
jaunimui, kurie jau dabar gar-
sėja krepšinio aikštelėse. Tai bus 
puiki dovana Pavidaujo kaimo 
gyventojams, kaip susibūrimų  
ir įvairių kultūrinių renginių 
vieta. Tai bus puiki dovana dau-
geliui kaimo bendruomenių, 
kurias žadame kviesti į tradicinį 
sportinį – kultūrinį renginį „Pa-
vidaujo galiūnas“.

Bendruomenės pirmininkas 
arūnas ČePuLiS

atkelta iš 2 psl.

1923m. Girdžiuose lankėsi 
vyskupas Pranciškus Karevi-
čius. Pasidžiaugęs Girdžiuose 
veikusiomis gausiomis katali-
kiškosiomis organizacijomis  
- pavasarininkais, Katalikių 
moterų d-ja, Krikščioniškojo 
mokslo brolija ir kitomis, nuro-
dė ir būtinybę padidinti Girdžių 
bažnyčią, kas netrukus ir buvo 
padaryta.

Yra išlikusi ir tų  metų Girdžių 
bažnyčios choristų nuotrauka 
su užrašu: ,,Girdžių choras pir-
mą kartą vyskupą sutikus‘‘.

1923m. pačiuose Girdžiuose 
gyveno 88 gyventojai, o visoje 
parapijoje 1647 katalikai, apie 
70 protestantų ir apie 10 pro-
voslavų.

1932 06 12 Girdžių bažnyčią 
vizitavo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Juozapas Skvi-
reckas. Girdžių pavasarinkai 
prie dabartinės autobusų sto-
telės pastatė vartus (,,bromą‘‘) 
vyskupo sutikimui ir prie jų 
nusifotografavo.

1937 08 24 Girdžiuose lankėsi 
vyskupas kankinys Teofilius 
Matulionis, 1933m. paleistas 
iš sovietų lagerio, o  pokario 
metais dar du kartus sovietų 
teistas. Jį iškilmingai pasitiko 
Girdžių klebonas kun. Zenonas 
Gelažius, dvasiškiai ir tikin-
tieji. Rugpjūčio 25d. po mišių, 
vyskupas suteikė Sutvirtinimo 

sakramentą 196 asmenims. Vys-
kupas pažymėjo, kad girdžiečiai 
geri katalikai, o tarp dvasios 
vado ir parapijiečių yra glaudūs 
santykiai. Tuo metu vyskupas 
rado Girdžiuose šias veikian-
čias draugijas: Švč. Sakramento 
Garbinimo broliją – 139 nariai, 
Krikščioniškojo mokslo broliją 
– 26 nariai, Tretininkų kon-
gregaciją – 20 narių, Katalikių 
moterų draugiją -68 nariai, 
LKJ ,,Pavasario“ federaciją – 
25 nariai, vaikų Angelo Sargo 
draugija – 40 narių.

Jau vokiečių okupacijos me-
tais Girdžiuose lankėsi Kauno 
vyskupo pagalbininkas vysku-
pas Vincentas Brizgys.  1943m. 
birželio 5 d. vyskupas suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą 215 
asmenų.

Pamoksle pažymėjo, kad Gir-
džių parapijos tikintieji gražiai 
praktikuoja Bažnyčios skelbia-
mą  Kristaus mokslą ir laikosi 
katalikiškų tradicijų.

Iš čia paminėtų Girdžiuose 
apsilankiusių vyskupų du pasi-
traukė į Vakarus- tai vyskupas 
V. Brizgys ir vysk. J. Skvireckas, 
o vysk. T. Matulionis buvo so-
vietų 1947m. antrąkart suimtas 
ir iš lagerių grįžo tik po dešim-
ties metų. 

  vytautas LeKutiS

Broma pastatyti vartai

Vyskupų vizitacijos
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Susipažinome su įvairiapu-
siška stovyklų veikla. Kalbėję 
stovyklų vadovai ir dalyviai 
džiaugėsi galimybe organizuoti 
įdomų ir turiningą stovyklau-
tojų poilsį. Kaip poilsiavo ir ką 
veikė mūsų aitvariečiai papasa-
kojo Austėja Matonaitė ir Irma 
Gendrikaitė. 

Sulaukėme ir  malonios 
staigmenos – buvo pristatyta 
Kristianstado švedų ir lietuvių 
bendruomenės išleista knygelė 
,,Sveikatos beieškant“, kurioje 
tarp kitų dešimties iliustracijų 
puikuojasi mūsų mokyklos 
penktokės Onutės Petriky-
tės piešinys. Onutei knygelė 
buvo padovanota su autorės 
autografu.  Po gardžių pietų 
,,HBH – Juozo alus“ pramogų 
ir poilsio centre, sugrįžome at-

Mokinių vasara stovykloje „Aitvaras“
Liepos 5-16 d. Girdžių pagrindinėje mokykloje veikė   Švedijos 

Kristianstado miesto švedų ir lietuvių bendruomenės remiama 
vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Aitvaras“. Tokių stovyklų res-
publikoje veikia apie dešimt. Šiemet sukako 10 metų, kai Lie-
tuvos vaikų vasaros poilsiu besirūpinanti organizacija pradėjo 
šią gražią veiklą. Ta proga Palangoje buvo surengta įspūdinga 
šventė, kurioje dalyvauti pakviesti ir mūsų aitvariečiai. Renginio 
organizatorė p. Laima Anderson pristatė Kristianstado  švedų 
ir lietuvių bendruomenės narius, kurių dėka renkama labdara, 
lėšos stovykloms. Stovyklų atstovai jiems skyrė pačius nuo-
širdžiausius padėkos žodžius. Mūsų mokyklos direktorė Janė 
Pocienė Kristianstado bendruomenei ir tarybos narei p. Laimai 
Anderson perdavė Jurbarko r. savivaldybės administracijos 
padėkos raštus už paramą organizuojant vaikų vasaros poilsį. 
Renginio organizatoriai dėkojo visiems stovyklų vadovams, 
dirbusiems su vaikais. Padėka buvo pareikšta ir Audronei Mi-
nikevičienei, Jurbarko lietuvių ir švedų draugijos pirmininkei, 
atsakingai vykdančiai pavestas pareigas.  

gal į Palangą. Kartu su svečiais 
iš Švedijos įsiliejome į  eiseną 
jūros tilto link. Nešini Švedijos 
ir Lietuvos valstybinėmis vėlia-

vomis, traukdami ir švediškas, 
ir lietuviškas dainas, eisenos 
dalyviai nuotaikingai žygiavo 
pagrindine Palangos gatve. Ant 
jūros tilto  šiltai atsisveikinome 
su mūsų rėmėjais, vieni kitiems 
linkėjome gerų atostogų ir šiltos 
vasaros. Čia sužinojome ir gerą 
naujieną – ateinančią vasarą 
švedų delegacija planuoja ap-
lankyti mūsų stovyklautojus. 

Tokiu nuotaikingu startu 
prasidėjo 2010 m. vasaros poil-
sio stovykla ,,Aitvaras“ Girdžių 
pagrindinėje mokykloje.  Nors 
iš anksto parengtą stovyklos 
veiklos programą gerokai pa-
koregavo užplūdę karščiai, 
pavyko sėkmingai įgyvendinti 
iškeltus pažintinius-kūrybinius 
uždavinius. Neišdildomus įspū-

džius stovyklautojams paliko 
pažintinė išvyka į Trakų pilies 
muziejų. Žalgirio mūšio 600 
metų jubiliejui paruošta edu-

kacinė programa apie lietuvių 
ir kryžiuočių ordino kovas 
bei ginklus papildė mokinių 
istorijos žinias, o praktinia-
me užsiėmime visi pašaudė 
iš lankų ir arbaletų, kaip tikri 
kariai rengėsi  šarvus, išmėgino 
kalavijus. Įsimintina išvyka į 
Kauno IX fortą, kur dalyvavome 
edukaciniame užsiėmime apie 
Kauno gynybinius įtvirtinimus.  
Neįsivaizduojame stovyklos be 
pramogų, todėl tradicinė išvyka 
į pramogų ir atrakcionų parką 
,,Lokės pėda“ stovyklautojų 
buvo bene laukiamiausia. Čia 
laukė ne tik 3 valandos pra-
mogų, bet ir savęs išbandymas: 
daug kas bijojo aukščio, manė, 
kad nesusidoros su trasoje pa-
sitaikančiomis kliūtimis. Tačiau 
visiems puikiai sekėsi, net kai 
kurie apgailestavo, jog pramo-
gos truko taip trumpai. Naujus 
išbandymus teko patirti kaimo 
turizmo sodyboje ,,Margiškiai“, 
kur stovyklautojai susipažino su 
dažasvydžio technika. Pralaimė-
tus ,,mūšius“ ir puikias emocijas 
primins tik nedidelės mėlynės 
nuo priešininkų taikliai paleistų 
,,kulkų“. Nemažiau linksmybių 
mena ir žvejų varžybos Mitu-
vos užtvankoje. Tai kas, kad 
didžiausia žuvis ir šimto gramų 
nesvėrė, kad kai kas žolėse pra-
rado valą ir kabliukus, bet viską 
vainikavo draugiškos vandens 
atrakcijos. Rimto darbo ir su-
sikaupimo pareikalavo eduka-
cinis užsiėmimas Jurbarko V. 
Grybo muziejuje, kur mokėmės 
gaminti papuošalus iš stiklo. 

Darbo rezultatais džiaugėsi 
visi: papuošalai netradiciniai, 
o svarbiausia – padaryti savo 
rankomis. Stovyklautojų pa-
geidavimu origamio paslapčių 
mokė mokytoja Zita Bilotienė. 
Stebino berniukų noras ir gebė-
jimas nenusileisti mergaitėms 
- vazos, baltos gulbės papuošė 
kiekvieno  stalą. Žinoma, vaikai 
kasdien sportavo – sportinę vei-
klą  organizavo mokytojas Linas 
Klijūnas. Nepamirštamos jumo-
ristinės estafetės, paslėpto lobio 
paieška.   Į stovyklos metraštį 
susegti kiekvieno stovyklautojo 
,,Laiškas stovyklai“, parašytas 
atsisveikinimo dieną. Tai ge-
riausias stovyklos organizavimo 
vertinimas ir įvertinimas. Džiu-
gu, kad ,,stovykloje praleistos 
dienos paliks ryškų pėdsaką vai-
kystės prisiminimuose“ (Sandra 
Rachmetova).

Stovykloje gyvenome kaip 
maža, darni bendruomenė. 
Nebuvo kivirčų, nesutarimų, 
vieni kitus supratome ir stengė-
mės būti suprasti. Visus darbus 
lydėjo gera nuotaika, o išvykas 
– skambi daina ir linksmas 
klegesys. 

Stovyklos ,,aitvaras“ 
vadovė 

Nijolė KaiRaitieNė

„Lokės pėdoje” laukė įdomios ir dar nematytos atrakcijos

Stovyklautojai visada buvo geros nuotaikos, daug bendravo, 
žaidė, o išsiskirti buvo labai sunku
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Numerį parengė: Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas   Čepulis.
Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

Laikraštis „Girdžiai“ skelbia mokinių 
rašinių konkursą! Konkurse gali dalyvauti 
tik Girdžių seniūnijos gyventojai, mokiniai 
iki 18 metų amžiaus. Rašinių tema „Mano 
vasaros atostogos Girdžiuose“. Rašinio ap-
imtis – iki 2 A4 lapo spausdinto teksto. 

Geriausią rašinį išrinks laikraščio leidėjai 
kartu su lietuvių kalbos mokytoja Rima Mi-
kalkėniene. Nugalėtojo laukia prizas – knyga, 
o rašinys bus spausdinamas mūsų laikrašty-
je. 

Rašinių laukiame iki spalio 1 d. elektroni-
niu paštu laikrastis @girdziai.lt, arba Girdžių 
bibliotekoje.

Linkime sėkmės!

Liepos 21 dieną mūsų se-
niūnijos Bacių kaime, E. G. 
priklausančiame ūkiniame 
pastate kilo gaisras. Pastatas 
sudegė iki pat pamatų.  

Ūkinis pastatas susidėjo iš trijų 
dalių, jas jungė pastogė, kurioje 
buvo laikomas šienas. Per gaisrą 
pastatas ir jame buvę namų apy-
vokos daiktai, aštuoni kubiniai 
metrai statybinės medienos, 30 
tonų šieno sudegė. Dar ugnis 
nuniokojo greta stovėjusią mal-

Gaisras Bacių kaime
kinę, kurioje buvo sukrauti 
keturi kubai skaldytų malkų. 
Taip pat nuo ugnies nukentėjo 
šalia gaisro židinio stovėjusio 
traktoriaus „Ford New Holland 
– 8670“ priekinė dalis.

Teigiama, kad gaisras buvo 
savaiminis ir kilo dėl kaistančio 
šieno. Gyventojai raginami būti 
atsargūs. 

„Girdžiai“ inf. 
 

RuGPJŪČio 31 D. (ANTRADIENĮ) 
11.00 vaL. KVIEČIAME Į 

JaNėS PoCieNėS
SIUVINĖJIMO KRYŽELIU DARBŲ 

PARODOS ATIDARYMĄ GIRDŽIŲ 
SENIŪNIJOS ADMINISTRACINIA-

ME PASTATE
Bus galima pabendrauti su autore, apžiūrėti darbus.
Maloniai laukiame Jūsų!

organizatoriai:
Girdžių pagrindinė mokykla

Girdžių seniūnija

Rugpjūčio 24 dieną Jurbar-
ko verslo centre vyko rajono 
seniūnų pasitarimas dėl or-
ganizuojamos kasmetinės 
žemdirbių šventės. Šiemetė 
šventė – netradicinė, ji vyks 
Jurbarko mieste, seniūnijų 
kiemeliuose.

Seniūnas Darius Juodaitis 
kartu su seniūnijos aktyvistais 
šventei ruoštis jau pradėjo. 
Kalbinami ūkininkai, versli-
ninkai, kurie padėtų papuošti 
mūsų seniūnijos kiemelį. Jau 
aišku, kad seniūnijos kieme-
lis bus tradicinis, papuoštas 

Ruošiamės dalyvauti rudens 
kermošiuje

liaudiškai motyvais. Aktyviai 
ruošiantis šventei dalyvauja 
Pavidaujo kaimo verslininkas 
Kęstutis Putna. 

Šventė Jurbarko dainų slė-
nyje vyks rugsėjo 25 dieną, 
nuo 10 valandos. Seniūni-
jos ūkininkus, žemdirbius 
kviečiame aktyviai dalyvauti, 
siūlyti idėjas. Renginio metu 
bus apdovanotas Metų ūkis, 
bus nominacijų šauniausiems 
parodos dalyviams, bus ren-
kamas gražiausias seniūnijos 
kiemelis.

„Girdžiai“ inf. 

Mary Higgins  Clark ,,Nie-
ko geriau už namus‘‘: Vilnius, 
Alma littera, 2008.

Liza Barton  buvo prisieku-
si  daugiau niekada nebegrįžti 
į namus, kur, gindamasi nuo 
patėvio, netyčia nužudė savo 
motiną. Nors tai buvo nelai-
mingas atsitikimas, o ji pati 
tebuvo vaikas, daugelis mies-
telio gyventojų Lizą pasmer-
kė, kaip žiaurią nusikaltėlę. 
Stengdamasi pamiršti anos 
tragiškos nakties įvykius, Liza 
išvyksta iš gimtojo miestelio, 
vėliau pasikeičia vardą, po 
keliolikos metų pagaliau su-

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos :
randa ir laimę. Tačiau ji trunka 
neilgai tik iki tos dienos, kai jos 
antrasis vyras, nieko nežinantis 
apie Lizos, kurią jis pažįstą kaip 
Seliją Foster, praeitį, įteikia 
nuostabią dovaną – raktus nuo 
naujų namų...

ineza Juzefa Janonė  ,,Su ta-
vim be tavęs‘‘: Vilnius, Naujoji 
Romuva, 2010.

Poezijos knyga.
Girdzijauskas vy tautas  

,,trylika testų apie vieną gy-
venimą‘‘: Vilnius, Naujoji Ro-
muva, 2009.

Šioje knygoje kalbama apie 
šviesią ir itin kūrybingą Juozo 

Keliuočio asmenybę. Patei-
kiama žaisminga ir atvira 
polemika su bibliofilu Alek-
sandru Mažrimu. 

Girdzijauskas vytautas 
,,Žiemos metafizika‘‘: Vilnius, 
Naujoji Romuva, 2010.

Šios knygos novelių siužetai 
nėra sudėtingi, dažniausiai 
grindžiami realaus įvykio ar 
nuotykio fragmentu. Perso-
nažų charakteriai spalvingi, 
konflikto esmę sudaro  ne tik 
išorinės, bet ir vidinės veikėjų 
kolizijos.

Dar iki šių metų pabaigos 
Gudelių kaime planuojama 
atlikti kasinėjimo darbus ir 
pakloti požeminius elektros 
kabelius. Darbus atlieka už-
daroji akcinė bendrovė „A. 
Žilinskio ir KO“.

Kabeliai bus pakloti Lakštin-
galų, Tuopų, Gudelių ir Jūros 
gatvėse. Gyventojams praneša-
me, jog kabelių klojimas gatvių 
apšvietimo neįtakos, jos bus 
apšviečiamos kaip ir seniau, 
tikimasi, kad netrukus bus gali-
ma pakeisti ir gatvių apšvietimo 
stulpus. 

„Girdžiai“ inf. 

Gudeliuose vyks 
kasinėjimo darbai


